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Protokół nr V/2017 

z posiedzenia Rady Decyzyjnej 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gryflandia” 

w dniu 19 maja 2017 roku 

 

ad.1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

      W dniu 19 maja 2017r. o godz. 15.30  w Hali Widowiskowo-Sportowej „Gryf Arena” przy 

ul. Piłsudskiego 35 w Gryficach odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia  

Lokalna Grupa Działania „Gryflandia” w sprawie rozpatrzenia złożonego protestu w ramach 

naboru nr 2/2017 dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 w zakresie „Rozwijanie działalności gospodarczej”. Posiedzenie otworzył i 

prowadził Przewodniczący Rady Przemysław Kowalewski. Na podstawie listy obecności (w 

zał.) stwierdził, że na regulaminowy skład 11 członków, w posiedzeniu uczestniczy 8 

członków (nieobecna Anna Bielecka-Tyszer, Maciej Emski, Mirosław Kolanica), co stanowi 

wymagane kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. W posiedzeniu przy 

rozpatrywaniu protestu nie uczestniczyło dwóch członków Rady Decyzyjnej, którzy 

dokonywali oceny pierwotnej wniosku, są to: Maciej Emski i Mirosław Kolanica. 

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z Regulaminem Rady Decyzyjnej, protokół z 

posiedzenia Rady zostanie sporządzony przez Sekretarz Rady, Panią Edytę Modzelewską.  

   W posiedzeniu uczestniczą pracownicy biura LGD – Beata Hryszel, Aleksandra Szewczyk i 

Lilia Przybysławska. 

       

ad.2. Przyjęcie porządku obrad. 

    Przewodniczący przedstawił projekt porządku posiedzenia (w zał.), do którego nie 

wniesiono uwag. Po stwierdzeniu kworum, przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku 

posiedzenia. 
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ad.3. Rozpatrzenie złożonego protestu. 

          Przewodniczący Rady poinformował, że został złożony jeden protest. Pracownik biura 

LGD Pani Aleksandra Szewczyk poinformowała, że protest wpłynął w formie pisemnej, 

zawiera nazwę wnioskodawcy, numer wniosku o przyznanie pomocy, wskazuje kryterium 

wraz z uzasadnieniem, co do którego protestujący się nie zgadza. Informacja o wniesionym 

proteście została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Następnie 

przedstawiła treść wniesionego protestu w sprawie wyboru operacji przez Radę Decyzyjną w 

ramach naboru nr 2/2017 dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie „Rozwijanie działalności gospodarczej”.   

 

      Protest został wniesiony w dniu 10.05.2017 r. przez Wnioskodawcę Kamila Winturskiego 

Winturski /”Wintex” w związku z negatywnym wynikiem operacji w zakresie: operacja w 

dniu przekazania wniosku o udzielenie wsparcia nie mieści się w limicie środków wskazanym      

w ogłoszeniu o naborze wniosków nr 2/2017. Wnioskodawca odwołał się od oceny kryterium 

nr 2, 3 i 7. Rada uznała protest za zasadny i przystąpiła do ponownej oceny operacji nr 

06/2/RDG/2017. 

 Średnia oceny punktów wyniosła: 

• Kryterium 2: Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na rozwój turystyki – średnia liczba 

uzyskanych punktów - 2,00.  Operacja w niepełnym zakresie  wpisuje się w dane kryterium. 

- członkowie Rady obecni na posiedzeniu w dniu 19-05-2017 r. podtrzymali swoją punktację -  jest 

to kryterium subiektywne i każdy członek Rady zgodnie ze swoim uznaniem przyznaje od 0 do 4 

pkt.  Ponadto Wnioskodawca w treści protestu podniósł argumenty, których nie zawarł we wniosku o 

przyznanie pomocy (pkt. 1.4 WOPP – uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru 

operacji przez LGD). Rada nie uznała zasadności protestu w powyższym kryterium. 

• Kryterium 3: Stopień wykorzystania zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego, lokalnych   

produktów, w tym produktów rolnych – średnia liczba uzyskanych punktów 1,14 pkt.                                                                                           

-  operacja w niewielkim zakresie  wpisuje się w dane kryterium,  

-  członkowie Rady obecni na posiedzeniu w dniu 19-05-2017 r. podtrzymali swoją punktację -  jest 

to kryterium subiektywne i każdy członek Rady zgodnie ze swoim uznaniem przyznaje od 0 do 4 

pkt.  Ponadto Wnioskodawca w treści protestu podniósł argumenty, których nie zawarł we wniosku o  
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przyznanie pomocy (pkt. 1.4 WOPP – uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru 

operacji przez LGD). Rada nie uznała zasadności protestu w powyższym kryterium.  

• Kryterium nr 7: Wnioskodawca posiada główną siedzibę na obszarze LSR lub dodatkowe miejsce 

prowadzenia działalności gospodarczej co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku -

średnia liczba uzyskanych punktów – 2,00. Rada uznała za zasadny protest w powyższym kryterium. 

    Rada Decyzyjna uznała argumenty Wnioskodawcy wskazane w kryterium nr 7 i dokonała 

weryfikacji oceny. Średnia ocena dla całej operacji wyniosła 19,14 punktów. 

      Po autokontroli zmianie uległa poprzednia punktacja dla danej operacji. W wyniku, której 

operacja została wybrana do finansowania lecz nie mieści się w limicie środków wskazanych w 

ogłoszeniu o naborze wniosków nr  2/2017. 

Po rozpatrzeniu protestu Rada podjęła uchwały: 

- nr V/53/17 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gryflandia” z dnia 

19 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru nr 

2/2017 na poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 w zakresie  rozwój przedsiębiorczości: Rozwijanie działalności gospodarczej. 

Przewodniczący Rady Decyzyjnej odczytał Uchwałę nr V/53/17 i poddał ją pod głosowanie. 

Głosowało: 8 osób, za: 8, przeciw: 0, wstrzymało się: 0 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

       Przewodniczący odczytał uchwałę nr V/54/17 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Gryflandia” z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie wyboru operacji do 

finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Rozwijanie działalności gospodarczej. 

ad. 4. Wolne głosy, wnioski i zapytania. Nie złożono wniosków i zapytań. 

ad. 5. Zakończenie posiedzenia. 

     Przewodniczący Rady Decyzyjnej poinformował, że porządek posiedzenia został 

wyczerpany i dokonał  jego zamknięcia. 

 

Przewodniczący Rady 

 

 Przemysław Kowalewski 


